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Naplánujte si svůj výlet Sobota 9. srpna 2014

Partneři akce:

CMYK

Tento leták má pouze informativní charakter. Přeprava v nostalgických 
vlacích ČD se řídí SPPO a vyhláškou PTV číslo A 77/51–52/2013.



Vážení cestující,

svezte se s námi Křivoklátským expresem s parní lokomotivou „Štokr“  
v čele na tradiční řezbářské slavnosti jednoho z nejnavštěvovanějších 
hradů. Na Křivořezání se vrátíte zpět o celá staletí a můžete si naplno 
vychutnat romantiku středověkého hradu i s dobovou atmosférou. Pokud 
si zvolíte jako cílovou stanici Lužnou u Rakovníka, můžete si užít krásu 
historických lokomotiv a vozů v železničním muzeu. 

Můžete se těšit na romantickou vyjížďku parním vlakem s možností 
občerstvení v bufetovém vozu a bohatý program na hradě Křivoklát.

	 setkání a dílny zručných řezbářů

	 divadelní představení s tajemnou postavou hradu Magistrem Kelleym

	 historické trhy a hudba k poslechu

	
pohádka pro malé i velké návštěvníky  

 „O líném Kubovi na hradě Křivoklátě“

	 vystoupení kouzelníka

Jízdní řád

Příjezd Stanice Příjezd

9:14 Praha - Braník 18:18

9:26 – 9:29 Praha - Vršovice 17:59 – 18:06

9:37 – 9:41 Praha - Smíchov 17:47 – 17:51

10:15 – 10:54 Beroun 16:34 – 17:11

11:28 – 11:31 Křivoklát 15:50 – 16:02

11:51 – 12:22 Rakovník 15:19 – 15:35

12:36 Lužná u Rakovníka 15:05

Co nás čeká

Ceny jízdného

Praha–Křivoklát

	 Zpáteční jízdenka 280 Kč *
	 Rodinná zpáteční jízdenka (2 dospělí a 2 děti 6–15 let) 570 Kč

	 Jednosměrná jízdenka 240 Kč

	 Děti ve věku 6–15 let mají 50% slevu

	 Děti do 6 let bez nároku na místo k sezení jedou zdarma 

Křivoklát–Lužná u Rakovníka 

	 Zpáteční jízdenka 120 Kč *

	 	Jednosměrná jízdenka 60 Kč

*  Základní jízdné, ke kterému jsou uznávány slevy a doplatky ZTP, děti, 
žáci, psi, In Karta. Ostatní uvedené ceny jsou obchodní nabídky a neplatí 
k nim žádné slevy ani tarifní výhody. 

Víte, že...
...jsme pro vás připravili jedinečnou letní nabídku? 
Při předložení platné rodinné či zpáteční jízdenky 
Křivoklátského expresu obdržíte v pokladně hradu 50% 
slevu ze vstupného do prohlídkového okruhu hradu!

Předprodej a informace

Zakupte si jízdenku v předprodeji a získáte místenku na Křivoklátský expres 
zdarma!

Předprodej

● Praha Masarykovo nádraží, denně od 8:00 do 18:00 hod.,  

 tel. 972 246 161

● nádraží Praha-Braník, denně od 7:00 do 17:00 hod.,

 tel. 725 859 426

Kontakty pro informace

● Krajské centrum osobní dopravy Praha, na tel. 972 241 629,  
 720 797 072 nebo e-mailu Lemberk@kcod.cd.cz

● Nádraží Praha-Braník, na tel. 725 859 426 

 nebo e-mailu pavlik@kcod.cd.cz

● Praha Masarykovo nádraží, na tel. 972 246 161

Více informací o programu také na www.krivoklat.cz  

nebo www.cd.cz/zazitky

Hrad 
Křivoklát


